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Altijd een boontje voor rozen. 
Met een diploma technisch en bouwkundig tekenaar stapte Michel Oyen in het onderwijs 
waar hij zich heeft toegelegd op de opleiding van kansarme jongeren: tuinonderhoud 
en kleinschalige aanlegprojecten liepen als een rode draad doorheen het leerplan. Het 
tuinieren is hem van thuis uit meegegeven. Op jonge leeftijd was hij reeds gepassioneerd 
door bloemen en planten, maar voor de roos had hij een boontje en dat is zo gebleven:  
rozentuinen ontdekken, nieuwe locaties bezoeken en zich verdiepen in de rozencultuur in 
al haar facetten, van culinair gebruik tot kunst en literatuur. Openbare en privé tuinen die 
rozen weten te combineren met vaste planten en heesters boeien hem, vooral in Duitsland.

Het is de tuin en zijn geschiedenis die me boeit!
Anne Vandenborre is landbouwkundig ingenieur met specialisatie plantenteelt en gaf 
gedurende 12 jaar les in de tuinbouwschool in Mechelen. Nadien heeft ze als diensthoofd 
15 jaar de Agra-werking van KVLV gecoördineerd en  werkte Anne bij Boerenbond. Ze 
begeleidde reeds verschillende tuin- en natuurreizen naar o.a. Madeira en de Azoren 
waarin het ontdekken en beleven van de natuurpracht meer aan bod komen dan exacte 
plantenkennis.

Reizen is een cocktail van natuur, cultuur en actie.
Marleen Waerzeggers trok op haar 18de voor het eerst naar Scandinavië. Het reiszaadje was 
geplant en bleef groeien. 25 jaar lang mocht ze de wereld doorkruisen als reportageregisseur 
voor Vlaanderen Vakantieland. Een boeiende job voor iemand die graag alles weet over alles. 
Reizen en tuinen zijn een nooit eindigend avontuur, hoe meer landen u bezoekt hoe langer de 
todo-lijst wordt, hoe meer tuinen u bezoekt hoe meer ideeën u mee naar huis neemt. U kan 
creatief zijn met beelden en woorden maar ook met planten. Marleen haar eigen tuin ligt er 
niet altijd picobello bij, maar ze werkt onder het motto: ‘in een tuin maak je geen fouten, je 
experimenteert’. En tussen het reizen door is het haar oase van rust, kleur, lekkere groenten 
en fruit… iets waar ze ook altijd wel een beetje naar uitkijkt.

Verwondering doet me stilstaan en genieten. 
Als kind was Paul Janssen al verwonderd door de natuur en alles wat daarin leeft. Zo 
bestudeerde hij toen reeds plantengemeenschappen in bos en veld. Paul genoot opleidingen 
grafische vormgeving en tuinarchitectuur en ontwikkelde in zijn tuinontwerpstudio een 
heel eigen, ecologische visie. Hij creëert duurzame, natuurrijke tuinen waarbij het verhogen 
van de biodiversiteit, seizoensbeleving en onderhoudsvriendelijkheid centraal staan. Bij elk 
tuinbezoek doet hij de deelnemers even stilstaan en kritisch nadenken over vormgeving, 
beplantingen, omgevingsfactoren, diversiteit in groenvormen … Zijn missie is om de 
deelnemers een ontspannen reis te laten beleven maar hen ook de kans te bieden meer 
inzicht en kennis te verwerven. Paul is ook een gewaardeerd lesgever, o.a. bij Landelijke 
Gilden en VELT. Samen met zijn gezin geniet hij van een natuurrijke tuin in Kasterlee. 
 

Een boom is meer dan er staat.
Paul Geerts studeerde rechten en sociologie in Leuven, Utrecht en Firenze. Hij heeft een 
ruime intellectuele interesse. Tuinen, architectuur, wetenschappen en geschiedenis boeien 
hem uitermate. Hij weet veel en bij ieder tuinbezoek heeft hij wel een verhaal, een anekdote 
te vertellen. ‘Een boom is meer dan er staat’ is niet enkel de titel van een bloemlezing 
tuingedichten die hij samenstelde, zo benadert hij ook een tuin, een landschap, een gebouw. 
Hij is een veelzijdig schrijver. Samen met Romke van de Kaa is hij de auteur van een jaarlijkse 
Tuinscheurkalender met weetjes, verhalen, spreuken over tuinen en planten. Voor de stad 
Kortrijk organiseerde hij ‘Secret Gardens’ en hij was betrokken bij het VRT programma 
‘Groenland’. Hij is hoofdredacteur van het tuinmagazine en de website CG Concept en maakt 
voor VLAM de website Openbaar Groen.

Ik zie in elke tuin een uitdaging.
Marc Vermeulen is gepassioneerd door tuinieren. Zijn ganse leven al is hij gedreven door 
het vorm geven aan de buitenruimte. Hij ziet het steeds opnieuw als een uitdaging de 
aangeboden ruimte in te delen tot een knusse ruimte en uit te zoeken welke planten de 
vormgeving kunnen ondersteunen tot één geheel. Tuinen bezoeken is voor hem dan ook 
zeer boeiend: elk bezoek prikkelt zijn fantasie om nieuwe ideeën te ontwikkelen en zijn 
plantenkennis uit te breiden. Die ervaring met tuinen deelt hij via allerlei tuinverenigingen, 
waar hij voordrachten geeft. Over de vormgeving in de tuin heeft hij een boek geschreven 
met als titel: ‘Natuurlijke tuinen, een samenspel van vormen, structuren en planten’.
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Beste tuinreisliefhebber,

Wat zijn we blij u opnieuw -  in samenwerking met Landelijke Gilden - onze brochure Tuin-

reizen met een volwaardig programma te kunnen voorstellen. Het format van de brochure 

werd even opgefrist, maar we blijven u met dezelfde passie boeiende programma’s aanbie-

den. Sommige bestemmingen uit de voorbije editie(s) hebben we omwille van corona moeten 

annuleren. Hier en daar hebben we wat bijgeschaafd aan hun inhoud. Andere bestemmingen 

zijn volledig nieuw en aangenaam verrassend.  Naast mooie en nieuwe tuinbestemmingen, 

willen we u ook inspireren met duurzame ecologische projecten. U doet vast en zeker heel 

wat ideeën op voor uw eigen groene plekje, niet alleen door de tuinbezoeken, maar ook door 

‘samen’ op reis te gaan, en dit onder begeleiding van vertrouwde en nieuwe tuinspecialisten 

met een grote kennis van alles wat groeit en bloeit.

Meer dan ooit heten wij u welkom!

Jan Van Steen Inge Van Breugel

Algemeen Directeur Omnia Travel Teamverantwoordelijke Groepsreizen Omnia Travel

Inhoud
Groot-Brittannië  p 4 De Muur van Hadrianus Marleen Waerzeggers
& Ierland p 6 Somerset & Dorset Paul Janssen
 p 7 Romantisch en puur Ierland Anne Vandenborre
Frankrijk p 8 Tussen lavendel en  
  Provençaalse kruiden  Anne Vandenborre
 p 10 Seine Maritime, aantrekkelijke 
  regio in Normandië Marc Vermeulen
Andere p 11 Nederland: Floriade en 
  stedelijk groen  Paul Janssen
 p 12 Duitsland, in de ban 
  van de roos  Michel Oyen
 p 13 Het onbekende groen 
  van Brussel  Paul Geerts 
 

Kalender 2022
Mei De Muur van Hadrianus 30 mei–7 juni
Juni Floriade en stedelijk Groen 9-12 juni
 Tussen lavendel en 
 Provençaalse kruiden 20–25 juni
 Somerset & Dorset  24–27 juni
 Duitsland, in de ban van de roos 29 juni–3 juli
Juli Romantisch en puur Ierland  10–15 juli
 Seine Maritime, aantrekkelijke 
 regio in Normandië  8–12 juli
September Het onbekende groen van Brussel 23–25 september
 
 

Opstapplaats autocarreizen 2022
Zaventem Zaventem luchthaven, wachtruimte autocars

Het exacte uur van vertrek wordt uiterlijk 2 weken voor afreis meegedeeld, samen 
met uw reisdocumenten. 
Indien het reisprogramma en/of de vluchtschema’s het toelaten, proberen wij 
het vertrek vanuit de luchthaven in Zaventem niet te vroeg te plannen. Zo kunt u 
gebruik maken van het openbaar vervoer om tijdig op de afspraakplaats te zijn. 
Hetzelfde principe geldt ook voor de terugkeer.
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Muur van  
Hadrianus 
Een rondreis door Northumberland

Negen dagen van 30 mei tot 7 juni 2022
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De Chinese Muur, de Berlijnse Muur, 
de Groene Lijn in Cyprus… en 
aan de buitengrenzen van Europa 
worden vandaag ook weer muren 
opgetrokken. Muren zijn van alle 
tijden en in het hoge noorden 
van Engeland staat één van de 
meest legendarische bouwwerken 
uit de Europese geschiedenis: de 
Muur van Keizer Hadrianus.  Deze 
verdedigingsgordel begint in 
Wallsend aan de Noordzee en loopt  
tot Bowness-on-Solway aan de 
Ierse Zee, zo’n 134 km verder.  De 
sliert van grote en kleine Romeinse 
forten aan de noordgrens van het 
Romeinse Rijk werd gebouwd om de 
barbaren buiten te houden. 
Maar er is nog veel meer in de 
omgeving van de Muur: landhuizen 
en prachtig gerenoveerde 
historische tuinen, moderne parken, 
indrukwekkende monumenten, 
rustige stadjes, Engelse pubs,…  
Een ideale mix voor wie houdt van 
geschiedenis, tuinen, natuur en 
wandelen.
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Dag 1
Transfer per autocar naar IJmuiden.  Inschepen op de nachtboot 
naar Newcastle.  Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 2
Bezoek aan het Arbeia fort.  Dit Romeinse fort bewaakte ooit de 
riviermonding van de Tyne.  Hier waren duizenden troepen geves-
tigd en de opgravingen en gedeeltelijke reconstructies van de  
originele gebouwen tonen de schaal van deze nederzetting.
Namiddag stadsbezoek. Newcastle on Tyne, zoals de stad  
officieel heet, is een stad vol contrasten: tussen de oude gebouwen 
ziet u hypermoderne bruggen. Net buiten de stad ziet u “The Lady 
of the North”, een gigantische liggende vrouwenfiguur, aangelegd 
op restafval van een koolmijn.

Dag 3
De Howick Hall Gardens bestaan uit een bosrijk landschapspark 
en prachtige formele tuinen rond een buitenhuis dat in 1782 werd 
gebouwd voor de tweede earl Grey (naar wie de bekende thee is 
genoemd).  De tuinen van Alnwick kennen een rijke geschiedenis. 
Rond het bijbehorende kasteel zijn destijds de opnames gemaakt 
van de twee eerste Harry Potter films.  In 1997 werden de tuinen 
gerenoveerd met medewerking van Jacques en Peter Wirtz.  In 2005 
ontstond de unieke Poison Garden met een 100-tal soorten dode-
lijke planten. 

Dag 4
Rit naar Bid-a-Wee Cottage garden, een informele tuin in een oude 
zandsteengroeve.  De tuin is het levenswerk van Marc Robson die zijn 
plantenkennis combineerde met een bijzonder gevoel voor schaal en 
optische illusies. De tuinen van Whalton Manor Gardens, het ver-
borgen juweeltje van Northumberland, werden heraangelegd door 
Sir Edwin Luytens, samen met Gertrude Jekyll.  U vindt er een lange 
pioenenborder, een rozentuin en tal van sierheesters en clematis.  
Wallington House Gardens is sinds 1942 in handen van de Natio-
nal Trust.  Op het landgoed, aangelegd in informele stijl, loopt alles 
door elkaar: grote gazons, bos, park en boerenland. Doorreis naar 
het hotel in Newcastle.

Dag 5
Wandeling langs een stukje van de Muur van Hadrianus, van 
Housesteads via Sycamore Gap tot Steel Bridge (5 km) of Cawfield 
Quarry (8,5 km) waar de autocar de deelnemers opwacht.  Doorreis 
naar het hotel in Carlisle.

Dag 6
De 12de-eeuwse Lanercost Priory, een voormalige klooster, werd 
deels gebouwd met stenen uit de Muur van Hadrianus.  Er worden 
nog altijd diensten gehouden. Vervolgens gaat de reis naar Lang-
ley Garden Station.  Deze mooie woodland tuin ligt in een oude 
spoorwegbedding.  Namiddag bezoek aan het Romeinse Fort Vin-
dolanda.  Hier worden sedert 1831 opgravingen gedaan en u ziet 
er restanten van een fort, een badhuis en woningen.  Het museum 
bezit één van de grootste Britse schatten: de Vindolanda schrijfta-
bletten, de enige voorbeelden van Romeinse steno. 

Dag 7
Voormiddag bezoekt u het stadje Carlisle met de kathedraal en het 
beroemde Tullie House Museum waar ook een tuin bij hoort met 
planten uit de Romeinse tijd. 
Ten westen van Carlisle ligt de muur van Hadrianus.  Wandeling langs 
het laatste stukje van de Muur door een uitzonderlijk mooi natuur-
gebied, van Glasson naar Bowness-on-Solway (+/- 5 km).

Dag 8
Onderweg naar Newcastle bezoek aan Bradley Gardens, een mooie 
ommuurde tuin in de vallei van de Tyne.  Op zo’n 15 minuten van het 
centrum van Newcastle, ziet u het grootste kunstwerk van Engeland, 
de “Angel of the North”, een enorm beeld van een engel met uit-
gestrekte vleugels met een spanwijdte van 54 meter.
Inschepen voor de nachtelijke overzet naar IJmuiden. Avondmaal 
en overnachting aan boord.

Dag 9
Ontbijt aan boord.  Aankomst in IJmuiden en doorreis naar de ver-
schillende opstapplaatsen.

1.657 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 595 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, overzet IJmuiden <-> 
Newcastle per nachtboot, avondmaal en ontbijt 
aan boord, 2 overnachtingen met ontbijt en 
avondmaal in hotel The White Swan in Alnwick, 
1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
het Marriott Hotel in Newcastle, 3 overnach-
tingen met ontbijt en avondmaal in het Crown 
Hotel in Wetheral bij Carlisle, 2 middagmalen, 
toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, 
deskundige reisbegeleiding door Marleen 
Waerzeggers, fooi chauffeur, KBC reis- en an-
nuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 
Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke 
uitgaven

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Een Internationaal paspoort is vereist voor het 
Verenigd Koninkrijk. 
Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.

Uurrooster overzet IJmuiden - Newcastle 
30 mei: IJmuiden 17u30 • 31 mei: 09u15 Newcastle 
6 juni: Newcastle 17u00 • 7 juni: 09u45 IJmuiden
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795 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 126 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, kanaalovertocht per shuttle, 3 overnachtingen 
met ontbijt en avondmaal in The Hollies hotel, toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi 
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 
Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers
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Charmante
natuurpracht in
Somerset & Dorset
Vier dagen van 24 tot 27 juni 2022

Somerset en Dorset vormen twee van de mooiste regio’s van Engeland, 
met glooiende landschappen, charmante stadjes en dorpen, een 
indrukwekkende kustlijn en statige landhuizen en tuinen. De warme zomers 
en milde winters bieden een uitzonderlijke natuurpracht en beide county’s 
worden dan ook geprezen als ‘Area of Outstanding Natural Beauty’.

Dag 1
Vertrek naar Calais voor overtocht per shuttle naar 
Folkestone.
Bezoek aan The Manor House in Upton Grey. Deze 
prachtige tuin werd geheel gerestaureerd volgens 
de oorspronkelijke honderd jaar oude plannen van 
Gertrude Jekyll.
Via het mysterieuze Stonehenge rijdt u verder naar 
het hotel in Martock.

Dag 2
Het bijzondere Forde Abby is meer dan een 
bezoek waard. Tegen de oude muren van de voor-
malige Cisterciënzerabdij groeien zeldzame klim-
planten. U ziet er talrijke kleurrijke borders met 
vaste en halfvaste planten, woodlands met aza-
lea's, camelia’s en rododendrons en u ontdekt er 
ook ceders en oosterse platanen. Er liggen grote 
vijvers en achter de abdij ligt een grote ommuurde 
groente- en kruidentuin die zowel de bewoners als 
het restaurant van verse groenten voorziet. Bezoek 
aan het landhuis.
Tropical Garden Abbotsbury herbergt een bui-
tengewone collectie subtropische planten van 
over de hele wereld. Hij staat vol exoten die het 
zeer naar hun zin hebben in het zachte klimaat van 
de regio. Aan de tuin is ook een plantenkwekerij 
verbonden met zeldzame en inheemse planten, 
ook te bewonderen in de tuin.

Dag 3
De Somerset-tuinen van Hestercombe zijn een 
unieke combinatie van drie eeuwen tuindesign: 
de Edwardiaanse formele tuin werd ontworpen 
in 1906 door Edwin Luytens en beplant door Ger-
trude Jekyll. De idyllische landschapstuin dateert 
uit de 18de eeuw en werd in 1997 voor het eerst 
in meer dan 125 jaar weer opengesteld voor het 
publiek. U kan er wandelen door het bos, langs 
klassieke tempels, een mausoleum en een prach-
tige waterval. 
Namiddag bezoekt u de privé-cottagetuin East 
Lambrook Gardens, ontworpen door Margery 
Fish. De plantenvrouw koos voor een natuurlijke 
informele beplantingsstijl en koesterde talloze met 
uitsterven bedreigde planten. Zij lanceerde met 
haar boeken definitief de cottagestijl en het plan-
ten van bodembedekkers.

Dag 4
De reis eindigt in de Athelhampton House Gar-
dens. Athelhampton Hall dateert uit 1485 en de 
zeer gevarieerde formele tuinen, zoals u die van-
daag nog kan bewonderen, werden gecreëerd tus-
sen 1891 en 1899 door Alfred Cart de Lafontaine. 
De meest beroemde tuin is ‘The Great Court’ met 
taxus in piramidevorm. 
Doorreis naar Folkestone en terugreis naar België.
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1.593 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 265 euro

Inbegrepen 
Lijnvluchten Aer Lingus: Brussel - Dublin - Brussel, luchthaventaksen, 
vervoer per luxe-autocar, 1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
The Rivercourt Hotel in Kilkenny, 4 overnachtingen met ontbijt en avond-
maal in Parkavon Hotel in Killarney, toegangsgelden en bezoeken zoals 
vermeld, middagmaal dag 1 en dag 6, deskundige reisbegeleiding door 
Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, 
btw, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 22 deelnemers 
Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.

Romantisch en
puur Ierland  
Zes dagen van 10 tot 15 juli 2022

7

Het Zuidwesten van Ierland geniet van een zacht en vochtig klimaat omdat de rotskusten 
er door de warme golfstroom worden omspoeld, waardoor er een verrassende 
subtropische plantengroei mogelijk is. Vanuit Dublin trekt u door het groene Ierse 
binnenland naar het authentieke Ierland in het Zuidwesten.  Daar zult u door woeste 
berglanden en langs de adembenemende kust op zoek gaan naar uitzonderlijke tuinen. 

Dag 1
Lijnvlucht  Aer Lingus naar Dublin.  Het eerste bezoek, 
Bog of Allen Nature Center, is geen klassieke tuin maar 
een centrum dat volledig gewijd is aan de turf en veen-
winning.  U ziet hier een experimentele tuin en u ontdekt 
alle geheimen van het veen en de turf en wat men tegen-
woordig doet om het veen- en turflandschap te bescher-
men. Doorreis naar Kilkenny.

Dag 2
Bezoek aan Woodstock Gardens, gerestaureerde Victo-
riaanse tuin en arboretum ten zuiden van Kilkenny. Vlak-
bij het pittoreske plaatsje Inistioge kijken de tuinen uit 
over de vallei van de Nore rivier. U ziet er naast een rustiek 
zomerhuis een boeiende mix van formele en informele 
tuinzones, een arboretum, een ommuurde fruittuin, een 
terrastuin en een rozentuin. Vrije lunch.  In de namiddag 
gaat het verder naar Killarney.

Dag 3
De adembenemende Gap of Dunloe ligt in een uniek berg-
landschap. In een kleine door paarden getrokken koets rijdt 
u langs de meertjes en riviertjes doorheen de ruwe kloof 
tot bij de befaamde Brandon's Cottage.  Vrije lunch. Een 
boot brengt u vervolgens over de steeds breder wordende 
rivier en over het romantische Lake Leane naar het impo-
sante Ross Castle en daarna naar Mucross house and gar-
dens. Bij deze 19de-eeuwse Victoriaanse 'mansion' neemt 
u rustig de tijd om te slenteren langs de verzonken tuin, de 
rotstuin en de riviertuin om te genieten van de mooie zich-
ten over het meer. Op de terugweg stapt u langs bemoste 
boomstammen tot aan de voet van de Waterval van Torc.  

Dag 4
Vertrek per autocar door glooiende groene landschappen 
naar Slea Head, langs de ongelooflijk mooie kusten van 
het Dingle Peninsula. (David Lynch verfilmde er 'Ryan's 
Daughter'). Strandwandeling en bezoek aan de met vlakke 
stenen gestapelde 'beehive huts', die behoren tot de oudst 
bekende vroegchristelijke overblijfselen van Europa.  
Op het Dingle schiereiland brengt u een bezoek aan een 
van de vele kunstenaars. 
Daarna gaat het terug naar Killarney. 

Dag 5
Vertrek naar het kustplaatsje Glengariff, waar u inscheept 
op de 'Harbour Queen' voor een bezoek aan de Italiaanse 
tuin van Garnish Island. Het eiland ligt in de beschutte 
haven van Glengariff in Bantry Bay.  Vrije lunch.  Vervolgens 
bezoekt u Bantry House and Gardens, een ongeloof-
lijk mooie locatie met een wijds uitzicht over Bantry Bay. 
Terugrit langs het beruchte Molly Gallivan's Cottage.  
Bergrit naar Killarney over de spectaculaire  pas Moll's Gap. 
U stapt nog uit bij het beroemde uitkijkpunt Ladies View 
en bereikt zo tegen de avond Killarney.  

Dag 6
Uitchecken en vertrek naar de luchthaven van Dublin. 
Onderweg bezoek aan het middeleeuws kasteel gele-
gen bij de legendarische Rock of Cashel. 
Na de afscheidslunch in Cashel, doorreis naar Dublin.  
Terugvlucht naar Zaventem.
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Tussen lavendel  
en Provençaalse 
kruiden 
Zes dagen van 20 tot 25 juni 2022

In het Noorden van de 
Provence ligt de Vau-
cluse. Vanaf midden 
juni bloeit hier de la-
vendel die de heuvels 
paars kleurt en samen 
met de Provençaalse 
kruiden de streek een 
bijzonder parfum 
geeft. De streek is rijk 
aan heuvels en ber-
gen, bergengtes en 
kliffen van oker, pitto-
reske dorpjes, kleur-
rijke markten, een 
zonovergoten keuken 
en Provençaalse tradi-
ties. De Mont Ventoux 
is hier nooit ver weg.  
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Dag 1
Samenkomst in het station van Brussel-Zuid voor de TGV-rit naar 
Avignon. Per autocar naar het hotel in Seguret.  

Dag 2
Vertrek naar Sault, een Provençaals stadje op het plateau van de Vau-
cluse. Hier bevinden we ons in het hart van de lavendelstreek, met 
de uitgestrekte lavendelvelden aan de rand van de Mont Ventoux 
en de Vallée de la Nesque. We bezoeken een bio-boer en een klei-
nere distilleerderij waar de lavendelteler vertelt hoe hij uit lavendel 
en andere aromatische planten de etherische olie wint.
Namiddag rijden we naar de Mont Ventoux met zijn weidse uit-
zichten.

Dag 3
Vaison-la-Romaine heeft al heel wat jaren op de teller en dankt 
haar naam aan de Romeinen die haar groot maakten. Het amfithe-
ater met meer dan 6.000 plaatsen, de vele ruïnes van villa’s en ther-
men en de Romeinse brug getuigen van dit verleden. Elke dinsdag-
morgen houdt men hier een bijzondere markt met Zuid-Franse 
kleuren en smaken. 
Ook La Garde Adhémar staat op het programma, een voormalige bol-
werk bovenop een rotspunt, dat tot de mooiste dorpen van Frank-
rijk gerekend wordt.  Op de terrassen onder de kerk bevindt zich 
de prachtige kruidentuin Jardin des Herbes, met meer dan 200 
verschillende soorten planten, die bovendien een prachtig pano-
rama biedt.

Dag 4
De Dentelles de Montmirail, de uitloper van de Mont Ventoux 
met zijn meer dan 1.000 pieken en piekjes, lijkt wel een stenen 
kantwerk (dentelle). Op de hellingen liggen pittoreske dorpjes die 
bovendien beroemd zijn om hun uitstekende wijnen. Eén ervan 
is Séguret waar we verblijven. Verkenning van zowel het dorpje 
met zijn architectuur en tradities als de natuur errond waar we op 
zoek gaan naar kruiden. En we sluiten deze dag niet af zonder een 
bezoek aan een wijnkelder. Séguret telt niet minder dan acht-
honderd hectare aan wijngaarden. 

 
Dag 5
Vandaag gaat het richting Nyons, beroemd voor zijn zwarte olijven. 
De olijfolie kreeg het AOP keurmerk en wordt geproduceerd in de 
Coopérative du Nyonsais waar we het productieproces kunnen 
volgen vanaf de oogst van de vruchten tot het eindproduct. Hier 
worden ook nog steeds de scourtins gemaakt, gevlochten mand-
jes uit kokosvezel die als filter gebruikt worden bij het persen van 
de olijfolie.
In de namiddag gaat het richting Taulignan waar tot het einde van 
de 19de eeuw de zijde-industrie een belangrijke rol speelde en waar 
een bezoek aan het zijderupsenmuseum niet op het programma 
mag ontbreken. 

Dag 6
Als afsluiter brengt u een bezoek aan Avignon, stad aan de Rhône 
die in de 14de eeuw tijdelijk de christelijke hoofdstad was waar de 
paus zetelde. Avignon wordt omgeven door imposante vesting-
muren met een lengte van 4,5 km en wordt gedomineerd door het 
immense pauselijk paleis waarachter de Jardins des Doms ligt, een 
eeuwenoud stadspark. Van hier heeft u een prachtig zicht op de 
Pont Saint-Bénézet die beter bekend staat als de Pont d’Avignon 
uit het kinderliedje. 
Namiddag terugreis naar Brussel-Zuid met de TGV. 

1.569 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 259 euro

Inbegrepen 
TGV Brussel - Avignon, vervoer ter plaatse per 
luxe autocar, 5 overnachtingen met ontbijt in 
de Hotellerie du Domaine de Cabasse, picknick 
dag 2 en dag 4, middagmaal dag 5 en dag 6, 
avondmalen, toegangsgelden voor de ver-
melde bezoeken, deskundige reisbegeleiding 
door Anne Vandenborre, fooi chauffeur, KBC 
reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen 
en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
middagmaal dag 3, dranken en persoonlijke 
uitgaven

Treingegevens (o.v.)
20 juni: Brussel Zuid 13u17 - 18u18 Avignon 
25 juni: Avignon 15u48 -> 20u43 Brussel

Minimum 15, maximum 22 deelnemers

Voor deze reis is een goede wandelconditie vereist.
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Seine-Maritime is een bevoorrechte bestemming voor natuur- en tuinliefhebbers.  
De vruchtbare klei- en kalkrijke gronden bieden hier een ideale voedingsbodem 
voor prachtige tuinen die de vergelijking met de Engelse tuinen aan de overkant van 
het kanaal zeker kunnen doorstaan.

Dag 1
Vertrek richting Rouen.  Onderweg bezoek aan de 
Jardins Agapanthe, een tuin die een opeenvolging 
is van intieme plekjes, afgescheiden door heggen, ste-
nen muren en tal van niveauverschillen. De variëteit 
aan planten is enorm. 
Vervolgens staat de privétuin Jardins des Valérianes 
op het programma, een tuin aangelegd in de Engelse 
cottagestijl traditie met een uitgebreide vaste plan-
tencollectie. 
Doorreis naar Rouen, hoofdstad van het mythische Nor-
mandische rijk en nauw verbonden met de naam van 
Jeanne d’Arc. 

Dag 2
Bezoek aan deze gezellige en zeer goed gerestaureerde 
stad. De Jardin Plume is een strakke en formele  tuin 
met verschillende tuinkamers met grassen en vaste 
planten. Een aanrader voor echte tuinfanaten.
Vervolgens bezoek aan de  Jardin Angelique te Mont-
main.  Dit 17de-eeuwse “buitenverblijf” werd prachtig 
gerenoveerd en het samenspel van rozen, clematissen 
en allerlei vaste planten zijn een streling voor het oog.  

Dag 3
Vertrek richting kust voor een bezoek aan Les Jardins 
d’Etretat.  In deze kunstzinnig gerestaureerde histori-
sche tuin werden grenzen verlegd.  Alexander Grivko 
herontwerpt het concept van de tuin op een nieuwe 
manier, voegt nieuwe planten toe en maakt prachtige 
sculpturale gebeeldhouwde bedden. Vanuit de tuin 
heeft u een schitterend uitzicht over het stadje Etretat 
en haar iconische kliffen, uitzicht geclassificeerd als 
Unesco-Werelderfgoed.
Vervolgens bezoek aan Palais Bénédictine. In deze 

vroegere abdij wordt al sedert 500 jaar de gelijknamige 
likeur gestookt. U vindt hier tevens een mooie collec-
tie actuele kunst.  Doorreis naar Dieppe. Avondmaal.

Dag 4
Absoluut hoogtepunt van de reis is wel het bezoek aan 
een van de mooiste privétuinen in West-Europa: Le Vas-
terival, gelegen te Sainte Marguerite sur Mer.  De tuin 
werd in 1957 ontworpen door Prinses Sturdza uit Noor-
wegen.  Ze overleed in 2009 op de gezegende leeftijd 
van 94 jaar en gaf tot kort voor haar dood zelf toelich-
ting bij haar prachtige creaties.
Bezoek aan Le Parc des Moutiers in Varengeville.  Op 
een steile klif met een schitterend zicht op de omge-
ving ligt de meest Engelse tuin van Frankrijk.  Edwin 
Lutyens bouwde het huis en Gertrude Jekyll tekende 
de tuinen uit. (Sedert eind 2019 zijn er restauratiewer-
ken bezig aan huis en tuin.  Bij het ter perse gaan van de 
brochure waren de werken nog niet afgerond, en wer-
den geen reserveringen aangenomen.  Zo het bezoek 
niet kan doorgaan, voorzien we een waardig alternatief.)

Dag 5
Bezoek aan het Chateau de Miromesnil, geboorte-
plaats van Guy de Maupassant. In de potager vindt u 
een rijkdom aan oogst, smaak, vorm en kleur.   
De tuinen van het Wouwenberghof, meer bekend 
onder de Franstalige benaming Le jardin du Mont des 
Récollets, liggen net buiten het centrum van Kassel. 
Toen de eigenaar in 1990 de hoeve aankocht stond er 
welgeteld … één boom. Vele jaren van noest werk leid-
den tot deze parel van tuinsierkunst. De barokke tui-
nen zijn geïnspireerd op de schilderijen van Breughel 
en bestaan uit een twintigtal tuinkamers.
Terugreis naar België.
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1.195 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 324 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 2 overnachtingen met ontbijt in het Mercure 
Centre Cathédrale hotel in Rouen, 2 overnachtingen met ontbijt in het 
Mercure Dieppe La Présidence, middagmaal dag 4, avondmalen dag 3 en 
dag 4, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbe-
geleiding door Marc Vermeulen, fooi chauffeur, KBC reis- en annulerings-
verzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Aantrekkelijke regio 
in Normandië
Vijf dagen van 8 tot 12 juli 2022

Seine-Maritime 
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812 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 177 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 1 overnachting met ontbijt in het Park Plaza 
hotel in Utrecht, 2 overnachtingen met ontbijt en avondmaal in het Bil-
derberg Hotel ‘t Peulderbos,  middagmaal dag 1, toegangsgelden voor de 
vermelde bezoeken, deskundige reisbegeleiding door Paul Janssen, fooi 
chauffeur, KBC reis- en annuleringsverzekering, BTW, taksen en bijdrage 
Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Floriade en 
stedelijk groen
Vier dagen van 9 tot 12 juni 2022

In Nederland is Almere een half jaar lang het podium voor de 
wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema 'Growing Green Cities'. 
Van over de hele wereld verzamelen zich experts die groene oplossingen voorstellen die 
onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.  Deze ‘groene’ lijn trekken we door in 
alle tuinbezoeken tijdens deze zeer actuele, inspirerende 4-daagse tuinreis.

Dag 1
Vertrek richting Dordrecht.  Bezoek aan de tuin van Villa 
Augustus met lunch in het restaurant.  Deze tuin werd in 
2010 door het toonaangevende Engelse tuinmagazine 
Gardens Illustrated en het Londense Garden Museum als 
eerste niet-Engelse tuin verkozen tot ‘Garden of the Year’.  
Op de plek waar ooit de waterbekkens lagen van de water-
toren van Dordrecht creëerden de eigenaars deze tuin van 
ruim 1,5 hectare met onder andere een moestuin, boom-
gaard, Italiaanse tuin en een bosje. 
De tuin van Slot Zuylen kent een lange geschiedenis.  Het 
is een prachtige tuin in landschapsstijl.  Binnen de grach-
ten zijn verrassend veel elementen uit diverse stijlperio-
den bewaard gebleven. Naast de monumentale slangen-
muur en de vele stinzenplanten in het voorjaar, vormt 
deze verscheidenheid misschien wel de grootste charme 
van de tuin.

Dag 2
De Vlinderhof is een bijzondere tuin in de Binnenhof van 
het Maximapark. Bijzonder omdat hij ontworpen is door 
Piet Oudolf, een van de meeste briljante tuinarchitecten 
van Nederland, én bijzonder omdat het hier gaat om een 
bewonersinitiatief.  De tuin is niet alleen ontworpen in 
samenspraak met de bewoners, maar wordt ook door de 
bewoners beheerd.
In het Voedselbos in Haarzuilens staan meer dan 150 
soorten eetbare planten.  Het doel: hoge natuurwaar-
den combineren met een duurzame voedselproductie.  
Hier beoogt men een gezond ecosysteem waar men een 
groot deel van het jaar uit kan oogsten en waar men een 
grote diversiteit aan insecten, vogels en zoogdieren vindt.

De Utrechtse Botanische Tuinen behoren tot de oud-
ste nog bestaande universitaire tuinen van Nederland, 
opgericht in 1639, drie jaar na de oprichting van de Uni-
versiteit, met als doel onderwijs en onderzoek, zoals naar 
verdedigingsmechanismen bij planten en naar invloed 
van klimaat. 
Onderweg naar het hotel bezoek aan Het Hubertushof in 
Leusden. De tuin heeft een natuurlijk karakter, passend bij 
de wijdse omgeving.  Een krachtige structuur van strakke 
taxus en beukenhagen in combinatie met de bloemrijke 
borders maakt het verrassend en speels.

Dag 3
In Almere bezoekt u de ganse dag de Floriade.  Laat u 
inspireren om groener en gezonder te leven.  U ontdekt 
vast en zeker inspirerende ideeën om uw eigen tuin, bal-
kon of huiskamer te verrijken.  Bouw mee aan de groene 
stad van de toekomst. Een thema dat belangrijker is dan 
ooit.

Dag 4
De Beukenhof is een tuin in constante evolutie en uit-
breiding.  Zwaartepunt ligt op de diverse vaste planten-
borders op kleur.  U ziet ook een schaduwtuin een hees-
terborder, een serre en een pluktuin voor eigen gebruik.
Verder op de terugweg bezoek aan de Bosboerderij  
Jammiekeshoeve. De eigenaar neemt u mee in zijn ver-
haal en zijn familiegeschiedenis. Op ruim 18 hectare wordt 
een innovatief agroforestry systeem ontwikkeld en u komt 
zo alles te weten over de transitie van een gemengd bedrijf 
naar melkveehouderij en recent naar boslandbouw.
Doorreis naar België.
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1.147 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 263 euro

Inbegrepen 
vervoer per luxe autocar, 1 overnachting met ontbijt en avondmaal in 
hotel Rosengarten am Park in Zweibrücken, 3 overnachtingen met ontbijt 
en avondmaal in hotel Schöne Aussicht in Hornberg, middagmaal dag 1 
en dag 5, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reis-
begeleiding door Michel Oyen, fooi chauffeur, KBC reis- en annulerings-
verzekering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

Duitsland, in de ban 
van de roos  
Vijf dagen van 29 juni tot 3 juli 2022

Ontdek samen met rozenspecialist Michel Oyen de mooiste privé-rozentuinen, 
parken en de gezellige ‘rozenhoofdstad’ Baden-Baden. U krijgt ook de gelegenheid 
om bijzondere verkoopcentra, die enkel kwaliteitsvolle rozenvariaties aanbieden te 
bezoeken.  Op het ‘tropische’ eiland ‘Insel Mainau’ in de Bodensee zal u versteld staan 
van de veelzijdige bloemenpracht en de indrukwekkende uitzichten.  

Dag 1
Vertrek richting Luxemburg.  In de charmante omgeving 
van het kasteel van Munsbach ligt een rozentuin met 
meer dan 600 rozenstruiken, met historische rozen en 
een collectie moderne rozen. De rozenstruiken worden 
afgewisseld met vaste planten, die de tuin lichtheid en 
een subtiel kleurenspel geven.
Na het middagmaal gaat de reis verder naar Zweibrüc-
ken.  De ‘Rosengarten Zweibrucken’ is een prachtige 
tuin waar u kan genieten van tal van verschillende soor-
ten rozen. De tuin is eigenlijk ook een parktuin waar het 
gebruik van vaste planten in combinatie met rozen uniek 
is. Overnachting in Zweibrücken.

Dag 2 
Doorreis naar Rosteig.  Bezoek aan de privétuin van 
Roland Marquart, een formele tuin waar tal van hoog-
stamrozen de borders inkleden.
Doorreis naar Baden-Baden, een van ‘s werelds bekend-
ste kuuroorden en ‘Rozenhoofdstad’ van Duitsland. 
Bezoek aan een van de mooiste tuinen van de stad, die 
Gönneranlage, Art Nouveau-tuin, aangelegd tussen 
1909 en 1912. In de strikt symmetrische haagtuin wor-
den sinds 1952 rozen gekweekt en verzorgd. Het park 
heeft meer dan 10.000 rozen, opgedeeld in meer dan 
400 verschillende soorten.
De Neuheitengarten bezit magnifieke rozenvariëtei-
ten en groeivormen in alle denkbare kleuren.  Naast de 
nieuwe soorten rozen vindt u hier vele rozenbogen met 
klimrozen en een grote collectie Engelse David Austin-
rozen. Elk jaar in juni wordt er door een internationale 
jury de 'Gouden Roos van Baden-Baden' gekozen. 

Dag 3 
Een prachtige rit, doorheen het Zwarte Woud, brengt 
ons naar het bloemeneiland Mainau, een paradijs aan 
de Bodensee.  Geniet van de weelderige bloemenzee, 
wandel door het park met een meer dan 150 jaar oud 
bomenbestand, bewonder de barokke glans van het 
kasteel en de kerk, bezoek de tropische vlinderkas. Hier 
komt u zeker terug !

Dag 4
Gravin von Zeppelin startte in 1926, op 21-jarige leef-
tijd, een vasteplantenkwekerij, de ‘Staudengärtnerei 
Gräfin von Zeppelin’. Het aanbod van meer dan 2.500 
meerjarige soorten en variëteiten bloemen is een van de 
breedste assortimenten winterharde tuinbloemen van 
het land. Oorspronkelijk was Ettenbühl een privé rozen-
tuin waar Gisela en Alfred Seidel gewoon 'een beetje 
wilden tuinieren' om te ontvluchten aan hun stressvolle 
leven. Niet alleen de liefde voor tuinieren, maar ook de 
verzameling historische rozen, zeldzame rozenstruiken 
en struiken werd steeds groter. Zo werd het voorma-
lige Aussiedlerhof geleidelijk omgevormd tot een vijf 
hectare groot park in de beste Engelse traditie.  Tegen-
woordig bestaat Ettenbühl uit twintig thematuinen met 
meer dan duizend soorten rozen, bomen en struiken van 
over de hele wereld, groene oases, het grootste haag-
beukenlabyrint van Zuid-Duitsland, een kwekerij, een 
winkel, een stijlvol restaurant en een prachtig tuinterras.

Dag 5
Terugreis naar België met halte in Strassbourg voor een 
boottochtje.
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625 euro/persoon
 

Basis tweepersoonskamer

Toeslag eenpersoonskamer: 170 euro

Inbegrepen 
vervoer ter plaatse per luxe autocar, 2 overnachtingen met ontbijt in het 
Grand Place Hilton Hotel (tegenover het Centraal Station),  middagmaal 
dag 1, toegangsgelden voor de vermelde bezoeken, deskundige reisbe-
geleiding door Paul Geerts, fooi chauffeur, KBC reis- en annuleringsverze-
kering, BTW, taksen en bijdrage Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen 
overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven

Minimum 15, maximum 25 deelnemers 
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Het onbekende 
groen van Brussel   
Drie dagen van 23 tot 25 september 2022

Brussel is een van de meest groene hoofdsteden in Europa. De tuinen en parken kwamen 
in de loop der eeuwen tot stand dankzij verlichte opdrachtgevers en gerenommeerde 
tuin- en landschapsarchitecten. Ze evolueerden mee met de trends en stromingen van 
tuinarchitectuur en stedenbouw. Deze evolutie kent in recente jaren een nieuw elan 
dankzij de aanleg van nieuwe groene ruimten en de restauratie van historische parken. 

Dag 1
Afspraak in het Hilton Hotel. In Ukkel bezoekt u de tuin 
van het Museum van Buuren. In 1924 besloegen de tui-
nen 26 are, nu strekken ze zich uit over 1,2 hectare. Tussen 
het door Jules Buyssens ontworpen gedeelte en het Art-
Decohuis bestaat een eenheid van stijl en tijd. Alice Buy-
ssens liet 45 jaar later de tuinen van René Pechère (1908-
2003) aanleggen als aanvulling op de villa.  
De tuin van de Villa Empain is versierd met bijna honderd 
jaar oude bomen en hedendaagse sculpturen. De blikvan-
ger is het reusachtige zwembad, omringd door een ovale 
pergola, uniek in Brussel.
Villa Parador werd ontworpen door architect Jac-
ques Dupuis.  Deze villa in modernistische stijl wordt 
beschouwd als een van de eerste belangrijke naoorlogse 
gebouwen in België. Ontdek de moderne en pittoreske 
tuin, die een majestueus kader vormt voor dit uitzonder-
lijke gebouw. 
Vlakbij de vijvers van Elsene ligt de Abdij van Ter Kame-
ren, een historisch en architectonisch pareltje in het cen-
trum van de stad. De Franse tuinen dateren van het begin 
van de 18de eeuw.  

Dag 2
De Tuinen van de Bloemist vormen een deel van de 
koninklijke parken en tuinen in Laken en zijn eigendom 
van de Koninklijke Schenking. Ze worden sinds 2005 door 
Leefmilieu Brussel beheerd, niet alleen om er een plek van 
te maken waar er plaats is voor experimenten en zeldzame 
planten, maar  ook om een uitstalraam te zijn voor kennis 
van zaken op het vlak van park- en tuinbeheer.

Het project ‘Modelwijk van Laken’ is een ambitieus en 
veeleisend model van sociale huisvesting. De inrichting 
van het volledige park werd toevertrouwd aan de bekende 
Franse tuinarchitect Gilles Clément.
In een oude spoorbedding werd vorig jaar het nieuwe Pan-
nenhuispark geopend dat het Park Tour & Taxis verbindt 
met het oude gemeenteplein van Laken.  Het nieuwe park 
bouwt verder op het treinverleden dat terug te vinden is 
in bijna alle keuzes van de ontwerpers. Het park is een plek 
voor mensen, maar ook voor fauna en flora. 
Park Tour & Taxis is het grootste stadspark in ruim een 
eeuw dat in het centrumgebied van Brussel is ontwik-
keld, en het biedt broodnodige recreatieruimte voor de 
omliggende wijken.
Het Parckfarm-initiatief brengt er agrarische, sociale, edu-
catieve en ecologische activiteiten samen.  En de Gare 
Maritime, het voormalige goederenstation, gebouwd 
in 1907, wordt 110 jaar later volledig gerenoveerd tot een 
energieneutrale ‘Urban Jungle’.  Er zijn tien binnentuinen 
met tal van hoogstammige bomen. De verschillende plan-
tensoorten groeien en bloeien met de jaargetijden mee. 
Namiddag leidt Paul Geerts u door het Egmontpark naar 
de Kleine Zavel.  U ontdekt de tuin van de Kunstberg, het 
Warandepark, de tuin van het Rijksadministratief centrum 
en de Kruidtuin.

Dag 3
Vandaag bezoekt u enkele hedendaagse privétuinen, 
ontworpen door o.m. Erik Dhont, Jacques Wirtz, Floris 
Steyaert, Nathalie Devallée, Marie d’Ursel e.a.
Einde van de reis in het Hilton Hotel.
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Uw privacy, onze zorg…: 
Gegevensbescherming 
(GDPR)
Omnia Travel verbindt zich ertoe de pas-
sende technische en organisatorische 
maatregelen te nemen om de persoons-
gegevens van haar klanten GDPR conform 
te beschermen en eist dit ook van de leve-
ranciers waar wij mee samenwerken. Per-
soonsgegevens die wij delen met onze 
leveranciers om de gevraagde diensten te 
kunnen uitvoeren mogen enkel gebruikt 
worden voor de te verwezenlijken doel-
einden.

Als u onze brochures wilt blijven ontvan-
gen hoeft u helemaal niets te doen. Hier-
door geeft u ons toestemming om u jaar-
lijks onze brochure toe te sturen. Indien u 
dit niet langer wenst mag u ons dat even 
laten weten via e-mail, via een van onze 
reiskantoren of telefonisch op het num-
mer 016 24 38 34.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met 
betrekking tot dit privacybeleid zijn wel-
kom en kunnen worden gericht aan gdpr@
omniatravel.be
Heeft u een klacht i.v.m. de uitoefening van 
uw rechten, dan kunt u contact opnemen 
door een e-mail te sturen naar uw Omnia 
Travel reiskantoor. De contactgegevens van 
de Omnia Travel reiskantoren kunt u vin-
den op onze website: https://www.omnia-
travel.be/nl/reiskantoren/ en op de laatste 
pagina van deze brochure.  

Inbegrepen KBC reis-, 
bagage- en annulerings-
verzekering: 
Deze KBC reisverzekering ‘Reizen in groep’ 
is inbegrepen in onze prijzen en geldt voor 
alle deelnemers (kan dus niet uit de prijs 
van de reis gehaald worden). Hieronder 
vindt u een uittreksel uit de polis. De vol-
ledige verzekeringspolis met vermelding 
van alle voorwaarden is op eenvoudige 
vraag verkrijgbaar.
U bent - onder bepaalde voorwaarden - 
verzekerd tegen:
Annuleringskosten tot max. 10.000 euro 
per persoon mits een vrijstelling van: 
• 50 euro per persoon voor reizen van 

maximum 1000 euro per persoon
• 75 euro per persoon voor reizen van meer 

dan 1000 euro per persoon
Vb. in geval van ernstige ziekte of ongeval 
van uzelf, ernstige ziekte met levensgevaar 
van kind of ouder.
Bagagekosten tot max. 1000 euro per per-
soon mits een vrijstelling van 75 euro per 
persoon.
Bijstand personen: tot 50.000 euro per per-
soon mits een vrijstelling van 75 euro per 
persoon.

Belangrijk: in geval van annulering 
moet u Omnia Travel zo snel als moge-
lijk schriftelijk verwittigen. 

Prijszetting 
 

Alle prijzen en toeslagen gelden per per-
soon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
De prijs omvat wat bij elk reisprogramma 
onder ‘inbegrepen’ staat vermeld. De prij-
zen worden uitgedrukt in Euro.

Onze prijzen zijn te goeder trouw berekend 
volgens de gegevens gekend op 30/11/2021. 
Voor de verblijven en andere diensten in 
het buitenland volgens de tarieven en de 
wisselkoersen die op 30/11/2019 golden. 
Prijsverhogingen of verlagingen zijn even-
tueel mogelijk in de volgende gevallen:
1. Bij een toegenomen kostprijs van brand-

stof of van andere energiebronnen
2. Een stijging van belastingen of ver-

goedingen opgelegd door niet directe 
betrokkenen, zoals bijvoorbeeld toeris-
tenbelasting en vertrek-of aankomst-
belasting in havens en op vliegvelden

Het reiscontract wordt afgesloten onder de 
bepalingen vervat in de ‘Algemene Reis-
voorwaarden van de Geschillencommissie 
Reizen’, aangevuld met de gegevens uit de 
brochure ‘Tuinreizen 2020’. 

Een greep uit onze 
bijzondere reis-
voorwaarden 
Onder de nieuwe reiswet geniet u, naast 
een maximale service, van een nog betere 
bescherming bij de reservatie van een 
groepsreis. Wij vestigen graag uw aan-
dacht op enkele puntjes uit de bijzondere 
reisvoorwaarden van Omnia Travel. De vol-
ledige tekst van onze algemene reisvoor-
waarden en bijzondere reisvoorwaarden 
kan u terugvinden op onze website www.
omniatravel.be. 

ARTIKEL 7: CORRECTE BETALING

De klant wordt geacht op een correcte 
manier de verschuldigde bedragen over 
te schrijven aan Omnia Travel en hiervoor 
gebruik te maken van de gestructureerde 
mededeling die op de factuur staat. Omnia 
Travel heeft het recht om een forfaitaire 
administratiekost van 50 euro te vragen 
om de kosten te dekken indien de klant 
een overschrijving doet zonder gebruik te 
maken van de gestructureerde mededeling.

ARTIKEL 8: ANNULERING

8.1 Annulering door de reiziger:
De reiziger kan het contract opzeggen door 
middel van de betaling van de opzegver-
goeding.
De annulering van een gereserveerde reis 
kan enkel schriftelijk aan Omnia N.V. mede-
gedeeld worden, met aanduiding van de 
referentie van de boeking. De annulerings-
kosten zijn forfaitair als volgt bepaald en 
komen bovenop een vast annuleringsbe-

drag van 50 euro per dossier: 
1. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of 

autocar:
• tot 60 dagen vóór vertrek: 20 

% van de reissom vermeerderd 
met de annulatiekosten voor de 
lijnvlucht(en).

• 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 
% van de reissom vermeerderd 
met de annulatiekosten voor de 
lijnvlucht(en).

• 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % 
van de reissom, met een minimum 
van € 125 per persoon en/of door de 
luchtvaartmaatschappij aangere-
kende kosten.

• 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van 
de reissom, met een minimum van € 
125 per persoon en/of door de lucht-
vaartmaatschappij aangerekende 
kosten.

• 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % 
van de reissom.

2. Voor afzonderlijk verkochte reisdien-
sten: worden de kosten van de leveran-
cier doorgerekend.

3. Voor pakketreizen indien Omnia N.V. fun-
geert als doorverkoper, gelden de annu-
latievoorwaarden van de organisator.

4. Voor pakketreizen ingeval Omnia N.V. 
fungeert als organisator, gelden de 
annulatievoorwaarden van de verschil-
lende leveranciers.

5. Voor cruises en binnenlands vervoer kan 

een annulatiekost van 100% aangere-
kend worden ongeacht de datum van 
annulatie.

Tenzij de annuleringsvoorwaarden spe-
cifiek worden vermeld bij het reispro-
gramma.

8.2 Annulering door Omnia N.V.:
Omnia N.V. behoudt zich het recht voor een 
reis te annuleren zonder recht op schade-
vergoeding:

• indien het vooraf bepaalde minimum 
aantal betalende deelnemers niet 
is bereikt

• door onvermijdbare en buitenge-
wone omstandigheden

ARTIKEL 9: VERVANGING EN WIJZIGING DOOR 

DE REIZIGER

Wijziging aan een geboekte reis wordt aan-
vaard mits betaling van de kosten, deze 
hangen af van het tijdstip van wijziging, 
van het type bestemming en de aard van 
de wijziging. Zie onderstaande bepalingen:
1. Overdracht van de boeking
2. Indien de overdracht van de boeking 

gevraagd wordt tot uiterlijk 60 dagen vóór 
afreis is er een administratiekost van 35 
euro, vermeerderd met de kosten van de 
leverancier. Indien korter bij de afreisda-
tum zal dit afhangen of de leverancier dit 
kan aanpassen en in voorkomend geval 
gelden de kosten die door de leverancier 
aan Omnia N.V. aangerekend worden.
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3. Indien een over te dragen dienst niet 
meer kan geleverd worden ondanks alle 
inspanningen die geleverd werden, is de 
overdraagbaarheid niet mogelijk.

4. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum
• tot 60 dagen vóór afreis: 35 euro per 

persoon, vermeerderd met de kosten 
van de leverancier.

• minder dan 60 dagen vóór afreis: zie 
annuleringsvoorwaarden hierboven 
vermeld.

5. Wijziging van bestemming met behoud 
van de reisperiode: zie annuleringsvoor-
waarden hierboven vermeld.

6. Wijziging van kamertype: 25 euro dos-
sierkosten tenzij een speciale toeslag 
voor het nieuw gekozen kamertype 
werd voorzien, vermeerderd met de 
kosten van de leverancier.

In geval van voorafbetaling van accommo-
datie of andere diensten, of volgens de spe-
cifieke voorwaarden voor cruises, binnen-
lands vervoer, rondreizen, bepaalde hotels 
e.a. kunnen de annuleringskosten of wijzi-
gingskosten tot relatief ver vóór de afreis 
oplopen tot 100%. Dit bedrag moet ver-
hoogd worden met de door de luchtvaart-
maatschappij aangerekende vergoeding 
en de administratiekosten in overeenstem-
ming met het tijdstip van de annulering.

ARTIKEL 10: WIJZIGINGEN DOOR DE 

REISORGANISATOR

De reisorganisator behoudt zich het recht 

voor om onbeduidende veranderingen aan 
de pakketreisovereenkomst aan te brengen. 
De reisorganisator zal de klant hiervan op 
de hoogte brengen, dit via een duurzame 
gegevensdrager (bv. e-mail).
In geval de aangekondigde reisleiders 
wegens ziekte of andere uitzonderlijke 
omstandigheden verhinderd zijn, heeft 
Omnia N.V. het recht die te vervangen. 
Uiteraard voorziet Omnia N.V. in dit geval 
reisleiders die een vergelijkbare meer-
waarde voor deze reis kunnen bieden. In 
dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn 
van enig recht op compensatie, terugbeta-
ling of kosteloze annulering door de reiziger.

ARTIKEL 12: VLUCHTEN

12.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tij-
dens de reservatie meegedeeld zijn even-
eens ter informatie bedoeld, alleen de uur-
regeling opgegeven op de reisdocumenten 
of in de laatste inlichtingen is van toepas-
sing. Indien er uurwijzigingen plaats heb-
ben na uitgifte van de reisdocumenten, 
wordt de reiziger hiervan op de hoogte 
gebracht. Enkel het laatste uurrooster is 
van toepassing.
12.4 De reiziger dient zich tijdig aan te bie-
den op de luchthaven. Mocht de reiziger 
deze verplichting niet naleven, dan kan hij 
in geen geval een aanvraag tot schadever-
goeding indienen, welke ook de redenen 
van zijn nalatigheid moge zijn.

12.5 Bij verlies of beschadiging van bagage 
tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger 
onmiddellijk bij aankomst op de lucht-
haven bij de dienst ‘Lost properties’ een 
document (Property Irregularity Report) 
te laten opmaken.
12.6 Schade en nadeel opgelopen door 
vertraging en opschorten van lijnvluch-
ten zijn ten laste van de luchtvaartmaat-
schappijen en geregeld door de toepasse-
lijke conventies en Europese richtlijnen.

ARTIKEL 14: VERANTWOORDELIJKHEID EN 

BIJSTAND

De organisator is verantwoordelijk voor 
een goede uitvoering van de reisdiensten. 
Hij is niet verantwoordelijk voor niet-
inbegrepen excursies en diensten die ter 
plaatse worden geboekt.
De verantwoordelijkheid in geval van een 
niet-conformiteit is beperkt tot een maxi-
mum van drie keer de prijs van de reis, 
behalve in geval van lichamelijk letsel of 
schade die opzettelijk of door nalatigheid 
werd veroorzaakt.

ARTIKEL 15: GEZONDHEID

De reiziger is verplicht om zich te informe-
ren over zijn/haar gezondheidstoestand en 
om zich in orde te stellen met eventuele 
verplichtingen.
De reiziger dient in te staan voor eventuele 
inentingen. Gezien de reisorganisator geen 
medische bevoegdheid heeft, dient de rei-

ziger de verstrekte informatie te evalueren 
met een bevoegde arts.
De reiziger heeft de verplichting mbt mee 
te delen informatie op ogenblik van reser-
vatie (gezondheid, eetgewoontes, enz.). 
Indien de reiziger een essentiële voor-
waarde heeft om een reis uit te voeren 
moet de reiziger die verplicht meedelen.

ARTIKEL 19: VERZEKERING TEGEN FINANCIEEL 

ONVERMOGEN

Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel 
onvermogen bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reis-
organisator en/of reisbemiddelaar met 
wie u een reiscontract afsloot, kunt u een 
beroep doen op het Garantiefonds Reizen. 
Dit kunt u doen door u te wenden tot uw 
reisorganisator of reisbemiddelaar of door 
rechtstreeks contact op te nemen met het 
Garantiefonds Reizen. Deze laatste kunt u 
als volgt bereiken: E-mail: mail@gfg.be.
(augustus 2018)

VU: J. Van Steen, 
Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven.
Vergunning: 1121

®  
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facebook.com/tuinreizen

Wilt u meer weten over onze reizen?

Ons volledig aanbod, kan u terugvinden op onze website:  
omniatravel.be en via de website van Landelijke Gilden: landelijkegilden.be.
Leden van Landelijke Gilden, die mee op tuinreis gaan,  
krijgen na de laatste afreis een leuk tuingeschenk aangeboden!
Natuurlijk bent u ook meer dan welkom in een van onze Omnia Travel reiskantoren.

 Inlichtingen en inschrijvingen in de kantoren van Omnia Travel

Leuven Antwerpen Brussel Gent
Mgr. Ladeuzeplein 15
3000 Leuven
Tel. 016/24.38.10
vakantiereizen@omniatravel.be

Eiermarkt 13
2000 Antwerpen
Tel. 03/808.39.14
antwerpen@omniatravel.be

Louizalaan 285
1050 Brussel
Tel. 02/645.56.12
brussels@omniatravel.be

Nederkouter 35
9000 Gent
Tel. 09/230.40.40
vakantiereizen.gent@omniatravel.be
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